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 چکیده

ید  که به عنوان تهدطور به ؛تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر جوامع روستاییی واقیی  اکایرکیذییر  اس 

. جوامع روساییی در کشورهی  در حیل توسیه در میرض گرددمیدر جه  توسیه و ذیشرف  ملی قلمداد 

)سیزگیرسیز ( برا  روییرویی و واکنش منیسب  ذییر اکطبیقخطرات مربوط به تغییرات اقلیمی هساند و 

روییرویی مانوع،  هی اساراتژ خود، از  هی  آتیاین جوامع برا  کسل روایناز است ؛بی این امر ضترور  

گیرکد. هدف این مطیلیه، کیربرد دیدگیهی تلفیقی محیطی بهره میهی  زیس منظور ذیستگوویی به تنشبه

م و ید آگیهی، تواکییی و اقدادر ارزییبی ظرفی  روییرویی اجامیعیت روساییی در برابر خشاسیلی؛ در سه بُ

یینی ذیشتتویر ، آمیدگی، و مواجهه و بی دو رویارد  ،مدیری  بحران بی محوری  اصتتول اهیرگیکه داکش

بیشد. مطیلیه حیضر بی ، در منطقه فریمین استاین خراستین رضتو ، کشور ایران میا ستیزهو غیر ا ستیزه

و  هیشتتیخص( تییین 5گیرد: تحلیلی و میهی  کیربرد ، دو گیم استتیستتی را دربرمی -رویارد توصتتیفی 

( مطیلییت 2 ؛ا کایبگیکهبی استانید به ذیشینه کظر  و مطیلییت  ذییر اکطبیقروییرویی و میییرهی  ظرفی  

کشیورز اکجیم شده اس .  571دهساین و بین  1ذیمییشی و بی اسافیده از ابزار ذرسشنیمه در  ۀمیداکی به شیو

ورزان در یمنیستب کشیبییکور وضتیی  ک ذییر اکطبیقتحقیق در تمیمی ابیید ظرفی  روییرویی و  هی ییفاه

در ارتبیط بی سه بید اصلی  ا کموکهتک  Tاییج آزمون ککه طور به ؛بیشدمنیطق روستاییی مورد مطیلیه می

تر بودن این ابیید از ( کشتتین از ذییین99/5(، و اقدام )مییکوین 22/2(، تواکییی)مییکوین 51/2آگیهی)مییکوین 
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تحصیلیت و گروه سنی که بی  در ارتبیط میین ماغیر ANOVAاس . همچنین کاییج آزمون  3سطح مییکوین 

 ا زهسیموردبررستی قرار گرف ، کشین داد که جز در بید غیر ذییر اکطبیقهی  ظرفی  روییرویی و لفهؤم

؛ 198/1و ماغیر سن بی سطح مینیدار   178/1ظرفی  اقدام در سنجش ماغیر تحصیلیت بی سطح مینیدار  

مینیدار  میین ستتطوم مگالت تحصتتیلی و ستتنی بی ستتطوم ظرفی  روییرویی و  تفیوت ،در ستتییر موارد

بی «  زوسی  زمین کشیور»وجود دارد. بر استی  کاییج آزمون همبستاوی، رابطه میین ماغیر  ذییر اکطبیق

و ضریب همبساوی  153/1لفه تواکییی و در بید مواجهه در سطح مینیدار  ؤسطوم ظرفی  روییرویی در م

بی ستتطح  ا ستتیزهلفه اقدام، وستتی  زمین کشتتیورز  در ابیید غیرؤ. همچنین در ماستت یدار مین 563/1

و ضریب  118/1و بید کهید  تتتت ارتبیطی بی سطح مینیدار   235/1و ضریب همبساوی  115/1مینیدار  

و  151/1لفه اقدام کیز بی سطح مینیدار  ؤدهند. همچنین در مارتبیط مینیدار  را کشین می 255/1همبساوی 

 کشین از ارتبیط مینیدار دارد. 596/1ضریب همبساوی 

 خشاسیلی، ظرفی  روییرویی، کشیورزان روساییی، شهرساین فریمین. :هاواژهکلید

 مقدمه -9

(، و بسییر  از مردم در سراسر جهین به 2158و همایران،  5المللی اس  )جنالتغییرات اقلیمی، موضوعی بین

(، و این سبب شده تی 2155و همایران،  2تغییرذییر  اقلیمی رو به تشدید در میرض خطر قرار دارکد )گوتیرز ۀواسط

هی  خود قرار دهند اقدامیت و برکیمه ترینمهمسیز  اجامیعیت خود برا  روییرویی بی مگیطرات را جزو هی آمیدهدول 

صورت فضییی مافیوت بوده، و تمیمی جوامع در برابر  (. تأثیر تغییرات اقلیمی به2158و همایران،  3)گراهیم

(. در این بین اثرات تغییرات اقلیمی بر جوامع روساییی واقییای 2158و همایران،  5یاسین کیساند )آلیم ذییر آسیب

ی و هی در سطح محلو در این میین کقش دول  گرددمیاکایرکیذییر و تهدید  در جه  توسیه و ذیشرف  ملی قلمداد 

، 1بیشد )دومنو و اوبِنگاثرات بر جوامع و ذییمدهی  مارتب بر آن، حیئز اهمی  می کمینه سیز هی  ملی و برکیمه

منیبع  یل امنی  غیایی، امنی ، بلاه سییر ابیید رفیهی از قبکیس (. این اثرات تنهی میطوف به درآمد روسایییین 2156

(. 2158، 6ن)گری هساندو بسییر  از این اثرات در ارتبیط بی یادیور و سلیم  آکین را کیز تح  تأثیر قرار داده  آبی

دارد که خشاسیلی تقریبیً تمیمی منیطق اقلیمی را تح  تأثیر قرار داده، و بیش از کیمی از (، عنوان می2111) 7ویلهیی 

ا  بر کنندهنتواکد اثرات ویرا(. خشاسیلی می2156و همایران،  8زمین هرسیله مساید خشاسیلی اس  )تومی 
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و همایران،  5اکسیکی برجی  گیارد )ژاکگ ۀکشیورز ، تأمین منیبع آبی و اقاصید داشاه بیشد و تأثیرات زییکبیر  بر جیمی

(، خشاسیلی شدیداً تح  تأثیر تغییرات اقلیمی اس  و در میین تمیمی خطرات 2151) 2میسرا و سینگ ۀ(. به گفا2151

تومی  و  ؛2159و همایران،  3)دیلینگ ددهد، جییویه کگس  را دارتح  تأثیر قرار میطبییی از کظر تیداد افراد  که 

 8تی  6هی  اقاصید  حیصل از خشاسیلی ایز  کزدیک به دهد که هرسیله زیینهی کشین می(. برآورد2156همایران، 

(. در سیل 2151و همایران،  ؛ ژاکگ2156و همایران،  5میلییرد دلیر بیش از هر حیدثه هواشنیسی دیور  اس  )تیکیگو

منظور ، را بهHMNDP 1)(مشی خشاسیلی ملیهی  سطح بیلی  خط، اندین آژاکس سیزمین ملل ماحد، کشس 2153

هی  مرتبط و اقدامیت علمی برا  حل مسیئل کلید  خشاسیلی، برگزار کردکد. کاییج این کشس  بییکور ارائه توصیه

هی  مدیری  خشاسیلی در اکثر کشورهی  مشیبرابر خشاسیلی و کیز خط وجود آمیدگی در کوراکی در بیب عدم

یری  هییی برحسب مدهی، واکنشوقای به خشاسیلی از منظر ملی کوریساه کشود، سییس  اراکه ؛جهین بوده اس 

(. منیطق 2155و همایران،  6کنند که اغلب کیبهنویم و بسییر ضییت در همیهنوی هساند )سیواکومیربحران را ایجیب می

حیطی ماعم از اجامیعی، اقاصید  و زیس  ،هی  مساقیم و غیرمساقیمذییر درگیر خشاسیلی به منظور کیهش آسیب

روییرویی  هی ظرفی خشاسیلی و ارتقی   کمینه سیز هییی جه  تر، کییزمند اساراتژ جغرافیییی گسارده هی حوزهو 

؛ تیکیگو و 2159، 7؛ گیردِز  و آربوکل2151؛ ژاکگ و همایران، 5821بیشد )گرین، سیز  در برابر آن میو آمیده

 کیمطمئنیمی اقل ۀترین ذیسخ در مواجه بی آیندبی تغییرات اقلیمی جیر ، عملی ذییر اکطبیق(. تمرکز بر 2156همایران، 

خشاسیلی همیشه  ۀبی ذدید ذییر اکطبیق(. هراند، میییرهی  جیر  اسافیده شده جه  2151، 8)ویلبی و دیسی  اس 

و همایران،  9؛ کریسایین اسمی 2159شود )دیلینگ و همایران، به ایجید یک سیسام سیزگیر و مطلوب منجر کمی

امی  ؛شدید صورت ذییرد هی سیلیخشکذییر  در برابر (. ممان اس  برآورد ظرفی  موردکییز جه  تحمل2151

یکی، محیطی و اکسدرازمدت و در شرایط مانیسب بی تحولیت زیس هی در حیئز اهمی  این اس  که این ظرفی  کااه

هی جه  جبران کمبود منیبع آبی به دلیل ذییمدهی  حل(. برخی از راه2152، 51خود رو به تغییر و تحول اس  )اِکول

ه مزایی  نجر بم تنهیکهمیکند ذخیره اکرژ  گردیده اس . بنیبراین،  هیاولوی کیمطلوب، موجب اثرگیار  منفی بر دیور 

یز بی مشال را ک ذییر اکطبیقرا افزایش داده و ظرفی   ذییر آسیب، بلاه گرددمیروییرویی  هی ظرفی کیمطلوب در 
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که  دارکدمی(، بیین 2117) 2(. دیویس و بن 2159؛ دیلینگ و همایران، 2153، 5)گلدمن و ریوسمینی سیزدمیمواجهه 

اسافیده و اثربگشی  هی  مهم میهبی و فرهنوی برخوردارکد و قیبلی و محدودی  ، از ابیید3روییرویی هی اساراتژ 

، فرآیندهی و روابط قدرت در جیمیه محدود شده بیشد. بنیبراین، هم ظرفی  هیارزشآکین، ممان اس  به دلیل 

(. به 2152ایران، و هم 6در بلندمدت موردکییز خواهد بود )برمن 1ذییر اکطبیقو ظرفی   کوتیه مدتدر  5روییرویی

مایدد  برا  اسافیده کشیورزان به منظور ذیشویر  اثرات تغییرات  هی اساراتژ (، 2112) 7اسمی  و اساینر ۀگفا

آب  هی بینیذیشعبیرتند از: جنول زراعی، تغییر تقویم کش ، اسافیده از  هیاساراتژ اقلیمی در جهین وجود دارد. این 

یوم  در برابر خشاسیلی، و تقوی  خیک از طریق اسافیده از کود. سیزمین غیا و کشیورز  و هوایی، اسافیده از تنوع مق

. این کندیمملل ماحد )فیئو(، به تمیمی کشیورزان در سطح جهین تولید محصولیت اسیسی و بی رشد سریع را توصیه 

، طولیکی مدت هی سیلیخشککیمنظم و   هیبیرانمحصولیت در مقییسه بی دیور محصولیت در مواجهه بی افزایش دمی، 

(. در بسییر  از رویاردهی آکچه در برابر مفهوم ظرفی  2158و همایران،  8)تواگیرامیریی بیشندیمدارا  مزی  و برتر  

اه ایز  کسب  »و به مینی  9ا  وابساه به ماناغلب خصیصه ذییر آسیباس .  ذییر آسیب یبدییمروییرویی مینی 

آن را به عنوان حسیسی  و ظرفی   توانیم(. درواقع 2156و همایران،  55اس  )میرتین« 51ذییرآسیب به اه ایز 

(، به کقل از لوکی  و 2159) 53(. جمشید  و همایران2117و همایران،  52اکطبیقی یک سیسام تیبیر کمود )ذیر 

 .اکدمودهک( ارائه 5را در قیلب شال ) ذییر آسیبکلید    هیمؤلفه(، 2115) 55هلدرینک
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 (9191)جمشیدی و همکاران،  پذیریآسیبمفاهیم کلیدی  -9شکل 

 

ال را ماش ذییر آسیب، شینمطیلیهدر بسار مورد  ذییر آسیب(، در رویاردشین به 2151) 5داکفورد و همایران

در محیط به منظور کیهش اثرات و ظرفی  روییرویی  ذییر اکطبیق: اثرات بیلقوه، سطح داکندیماز سه عنصر کلید  

بیقی میکده اس . در این رویارد، دو سطح  ذییر اکطبیقاجامیعی موجود به منظور ذیستگوویی به اثراتی که بید از 

 آسایکه بر حسب سطح اثرات میین شده اس :

 بیشد.اثرات کیایز  بر رفیه داشاه  رودیمکه اکاظیر  2روییرویی ذییین  آسایکه 

 خواهد بود. ذییرآسیباز سرمییه موجود،  کظرصرفکه رفیه اکسین  3روییرویی بیلی  آسایکه 

 ۀآسایک روییرویی، بین دو ۀ. در محدودگرددمیتلقی  یتوجهقیبلروییرویی بیلی و ذییین، اثر   آستایکههر تأثیر در 

ورد و )داکف شودیمبیشد یی خیر، مشگص  ایناه ظرفی  روییرویی وجود داشتاه  واستطهبه  ذییر آستیبتحمل، 

 (.2151همایران، 

در خصوص موضوع ظرفی  روییرویی اجامیعیت کشیورز بی مگیطره خشاسیلی مطیلییت زیید  صورت گرفاه 

که اثرات خشاسیلی  داردیم(، اظهیر 2158. گرین )اکدکمودهرا تح  تأثیر فیکاورهی  مهمی تلقی  مسئلهاس  که این 

در برابر خشتتاستتیلی   ریذیاکطبیق . قیبلی بیشتتندیمهی  حیصتتل از آن اندمقییستتی و کیمطلوب ذییر و آستتیب

لوو  کش  زیرزمینی و تغییر ا هی آبکشیورز  در اجامیعیت روساییی بیشار به اشایل واکنشی کظیر افزایش ذمپیژ 

(، خشاسیلی و ALCکشتیورز  ) که محیفظ  از زمین کندیم(، عنوان 2158) 5. آزاد شتودیممحصتولیت ظیهر 
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و همایران  5تواکند تأثیر مثب  و منفی بر یادیور بویارکد. اکاوبهو می اکدماقیبلروییرویی در یک رابطه  هی اساراتژ 

خشتتاستتیلی،  هی دورهآن برا  مصتترف در  ۀ(، اقدامیتی از قبیل خرید خواروبیر از جوامع همجوار و ذخیر2158)

اقدامیت برخی  ازجملهکواک برا  غلیت و کش  اکواع محصولیت مقیوم به خشاسیلی را  هی دامفروش یی تبیدل 

(، میاقدکد که ستتطوم کستتبایً بیلی  2156و همایران ) 2. لمو داکدیمجوامع در روییرویی بی مگیطره خشتتاستتیلی 

ظرفی  روییرویی بی  ( بی سطوم بیلییی از3درآمد مبانی بر اقلیم الگصتوصعلیو  طورکلیبهظرفی  عمومی )درآمد 

(، عنوان داشتتاند که عوامل رفایر  کقش 2151و همایران ) 5برخی مگیطرات در ارتبیط استت . همچنین ون دوینن

تهدید و ارزییبی   هیمؤلفه. بیلیوه، ندیکمییمستیزگیر  کشیورزان ایفی   ۀعمدهی  در تشتریح ستطوم واقیی اکویز

که میزان خستتیرات  کندیم(، بیین 2151و همایران ) 1. اودمیلگیارکدیمتأثیر  ذییر اکطبیقروییرویی بر تصتمیمیت 

کیشتی از خشتاسیلی بی توجه به اکدازه خیکوار، درآمد سیلیکه، میزان میلای  زمین، سیسام کشیورز  مورد اسافیده و 

هی  سامم، و سیبی خیکوارهی  بزرگ، میزان ذییین میلای  زمین، درآمد ک دهندگینذیسخشدت خشاسیلی ماغیر اس . 

(، ادراک کشیورزان از 2153) 6ذییرتر هساند. اشرف و روتر کشتیورز  دیمی در برابر اثرات خشتاستیلی آستیب

واکییی و بر ظرفی  روییرویی و ت بیشدیمهی و اطلیعیت اقلیمی ثیکویه داده الشییعتح تغییرات اقلیمی و خشاسیلی 

(، بیین داشاند که جیبجییی مایکیسم کلید  روییرویی 2153یستمنی )است . گلدمن و رو تأثیرگیار هیآنذیستگوویی 

به  تنهیهکجدید  هی شیوه. هراند جیبجییی در بیشدیمشدن احشیم  اوذیکین بی خشاسیلی به منظور جلوگیر  از تلت

. برمن و دبیشیمماقیبل میمول کییزمند  هی شباهمقیدیر زیید  ذول، بلاه به اشایل جدید داکش و ارتبیطیت خیرج از 

 ییر ذاکطبیق(، در تحقیقی از اهیر ایلش اصلی برا  درک تحول ظرفی  روییرویی به ظرفی  2152همایراکش )

( 3 ؛ذییر اکطبیق( تبیدل موقای میین ظرفی  روییرویی به ظرفی  2؛ ذییر اکطبیق( میهی  ذنهین ظرفی  5شتتتیمل: 

 قدان شواهد تجربی کیم بردکد.( ف5تمرکز محدود تیریگی در جوامع روساییی؛ و 

درصد در  7/89که خشاسیلی بسییر بیلییی را به میزان  بیشدیمکشور ایران  هی اساینخراستین رضو  یای از 

درصد مسیح   3/7مییکوین،  طوربه(. 5398)مرکز ملی خشاسیلی و مدیری  بحران ایران،  بیشدیمحیل تجربه کردن 

درصد درگیر  خشاسیلی بسییر شدید هساند. در این بین  7/57ی شدید و استاین خراسین رضو  درگیر خشاسیل

درصد دارکد. بر اسی  گزارش سیزمین هواشنیسی ایران، تی  11بیلی   دیشد یریبسذنج شتهرستاین اساین خشاسیلی 

درصد و مجموعیً بی  2/11 بسییر شدیددرصد و خشاسیلی  5/51، شهرساین فریمین بی خشاسیلی شدید 2159ژوئن 

                                                        

1 Ncube 

2 Lemos  

3 climate-neutral 

4 van Duinen 

5 Udmale 

6 Ashraf & Routray 
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ذی در ذی را در حیل  هی سیلیخشکو  رودیمدرصد خشاسیلی جز  منیطق حید خشاسیلی اساین به شمیر  3/91

تجربه کردن است . هدف تحقیق حیضتر، بررسی ادراکیت خیکوارهی  کشیورز روساییی شهرساین فریمین در برابر 

حیصله، ذرداخاه اس . جه   هی آسیبارد بلندمدت جه  کیهش مقیبله بی آن بی روی هی اساراتژ خشاسیلی و 

به  شودیم(، که شیمل آگیهی، تواکییی و اقدام 2115لوکی  و هیدرلینک ) گیکهستهاکجیم این تحقیق برمبنی  رویارد 

ویارد ردر جوامع روساییی ذرداخاه شده اس . در خلیل این تئور ، دو  ذییر اکطبیقروییرویی و  هی ظرفی برآورد 

  تیب آورداکش مدیری  بحران شتتیمل ابیید ذیشتتویر ، آمیدگی، مواجهه و کهید  تتتت ارتبیطی و همچنین رویارد 

، بی آن ترکیب و برمبنی  الوویی تلفیقی مورد بررسی قرار ا غیر سیزهو   استیزهرویارد  ازجملهاجامیعیت محلی 

 گرف .

 هاروشمواد و  -9

ی ت تحلیلی و میهی  کیربرد  به دکبیل بررسی و سنجش میزان ظرفی  روییرویی مطیلیه حیضر بی رویارد توصیف

و میییرهی  ظرفی   هیشیخص( تییین 5گیرد: ، که دو گیم اسیسی را دربرمیبیشدیمکشتیورزان شتهرساین فریمین 

گرفاه اس   صورت ا هکایبگیکمیین خیکوارهی  روساییی که بی اسافیده از تحقیق و مطیلییت  ذییر اکطبیقروییرویی و 

ذیمییشی و بی ابزار ذرسشنیمه اکجیم شده اس . رویارد اصلی و کظر  تحقیق، کظریه  ۀ( مطیلییت میداکی به شتیو2و 

ه شیمل ک بیشدیم(، کسب  به ابیید ارتقی  ظرفی  روییرویی در برابر مگیطره خشاسیلی 2111لوکی  و هیلدرینک )

 مدیری  ریسک. در خلیل این کظریه، در این تحقیق از دو رویارد مراحل گرددمی اقدامو  تواکییی، آگیهی مؤلفهسه 

 ا غیر سیزهو   اسیزهو همچنین رویاردهی   کهید  ت ارتبیطیو  مواجهه، آمیدگی، ذیشویر شیمل ابیید  مگیطرات

روییرویی  ل ظرفی استافیده شتده است . در واقع در این تحقیق، تلفیقی از سه مبحس کسب  برا  ارزییبی  و تحلی

 هی گیم(، مراحل و روابط میین این رویاردهی در 5کشیورزان منطقه مورد مطیلیه اسافیده شده اس  که در جدول )

 تحقیق ارائه شده اس .
 

 های مورداستفاده در تحقیقتلفیق نظریه ۀمراحل و نحو -9جدول

 گام سوم: اقدام گام دوم: توانایی گام اول: آگاهی

آگیهی و شنیخ  از علل و ارزییبی 

 کاییج خشاسیلی
 کهید  ارتبیطی ا غیر سیزه  اسیزه مواجهه آمیدگی ذیشویر 

 رویاردهی  فنی و مدیریای مدیری  مگیطرات فرآیند مدیری  ریسک مگیطرات شنیسییی هی گیم

 

تی  1از خیلی زیید= ا گزینه 1از طریق ابزار ذرسشنیمه در قیلب طیت لیارت ) هیگیمبر این اسی  در هر یک از 

اطلیعیت برا  تحلیل و  آور جمع(؛ و مصتتیحبه )به صتتورت بیز( اقدام به ستتنجش کمی و کیفی و 5خیلی کم=
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 هی یکونکشهرساین فریمین به عنوان یای از   هیدهساینذیستگوویی به سؤالیت تحقیق شد. جیمیه آمیر  تحقیق، 

(، اکاگیب گردید. 5398رکز ملی خشاسیلی و مدیری  بحران ایران، خشاسیلی ذرتنش در اساین خراسین رضو  )م

 آن کمییش داده شده اس .  هیدهسایندر شال زیر، موقیی  شهرساین فریمین و 

آمیر  آورده شده اس . جه  تییین  ۀ(، اطلیعیت آمیر  مربوط به هر دهساین جه  اکاگیب کموک2در جدول )

 اسافیده شده اس .  اهیسهم  ریگکموکه ۀحجم کموکه از شیو
 

 حجم نمونه شهرستان فریمان -9جدول

 حجم نمونه جمعیت کشاورز نام دهستان

 بیلیبند

 سفید سنگ

 سنگ بس 

 فریمین

 قلندرآبید

 مجموع

 

سی جغرافیی داکشویه فردو ۀاسیتید حوز به منظور بررستی روایی ذرستشتنیمه از روایی محاوا بی اسافیده از کظرات

مرحله ارزییبی ذرسشنیمه توسط اسیتید، ذرسشنیمه مورد  1مشهد، اعم از روساییی و شهر  بهره گرفاه شد و ذس از 

اسافیده شد که ضریب  SPSS افزارکرمتأیید قرار گرف . جه  بررسی ذییییی ابزار تحقیق از آزمون آلفی  کروکبیخ در 

 ذییییی ابزار تحقیق اس . قبولقیبلبییکور سطح بیلی و  آمدهدس بهخ آلفی  کروکبی
 

 مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق -9جدول 

 مجموع ضریب آلفای کرونباخ بعد متغیر

تتتتتتت تتتتتتت آگیهی

 تواکییی

 ذیشویر 
  آمیدگی

 مواجهه

 اقدام

  اسیزه
  ا غیر سیزه

 کهید  ت ارتبیطی
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 Tاز آمیر توصیفی و آمیر اسانبیطی از قبیل همبساوی، آزمون  هیدادههمچنین به منظور بررستی تجزیه و تحلیل 

TEST آزمون ،ANOVA ( مقیدیر آلفی  کروکبیخ ماغیرهی  تحقیق آورده شده اس .3اسافیده شد. در جدول ،) 

 منطقه مورد مطالعه -9

اساین خراسین رضو  اس  که در شمیل   هیشهرساینشتهرساین فریمین طبق آخرین تقسیمیت کشور یای از 

دقیقه طول شرقی و  35درجه و  61دقیقه تی  35درجه و  18اساین خراسین رضو  واقع شده اس . این شهرساین در 

 لومارمربعیک 3221واقع شده اس  و مسیحای در حدود  دقیقه عرض شمیلی 5درجه و  36دقیقه تی  28درجه و  31

مسیح  اساین اس  را به خود اخاصیص داده اس . مرکز این شهرساین فریمین اس  که در فیصله  %3/5که مییدل

کیلومار بی مرز  256ترب  جیم و هرات قرارگرفاه اس  که -جنوب شرقی مشهد در طول مسیر مشهد  لوماریک 71

 لومارمربعیک 26قرار دارد و وسی  آن  ییدرمار  از سطح  5555افغیکساین فیصله دارد. همچنین این شهر در ارتفیع 

 اس . در حیل حیضر این شهرساین شیمل دو بگش مرکز  و قلندرآبید اس . 

 

 
 مورد مطالعه محدوده -9شکل 

 نتایج و بحث -4

درصد آکین  5/22درصد آکین را مردان و  6/77(، از مجموع کشیورزان مورد مطیلیه، 5جدول ) هی ییفاهبه  بی توجه

درصد آکین دارا  مطلقه بودکد. در سطح  2/5درصد آکین مجرد و  3/51درصد آکین ماأهل،  1/83را زکین تشایل دادکد. 
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 8/58فراواکی و  32سیل بی  11تی  55درصد و ذس از آن طبقه سنی  1/36فراواکی و  62سیل بی  31تی  58نی طبقه س

درصد، و ذس از آن مقیطع تحصیلی ابادایی و  5/27سطح تحصیلی کشیورزان، دیپلم بی  نیترشیبدرصد قرار داشاند. 

. الباه بیلیترین سطح دهدیمرا کشین  هیکموکهد میزان ستطح ستوا نیترشیبدرصتد  5/22راهنمییی هر کدام به میزان 

درصد گزارش شدکد. در ارتبیط بی تیداد اعضی  خیکوار کیز،  1/3و لیسیکس هر کدام بی  پلمیدفوقتحصیلی داکشویهی 

، و کزدیک به یک ذنجم خیکوارهی به میزان بیشندیمکفر عضو خیکواده  6تی  5درصتد دارا   1/16بی  هیخیکوادهعموم 

درصد گزارش شدکد. در  7/25کفر کیز درصد  برابر بی  3. خیکوارهی  کمار از بیشندیمکفر بیشار  7درصتد از  8/58

درصتد به صورت ترکیبی دارا  منبع مییشای هم  9/12زمینه منبع اصتلی مییشت  کشتیورزان مورد مطیلیه، میزان 

درصد کشیورزان خود صیحب زمین  6/91. بیشندیمکشیورز  صرفیًدرصد آکین کیز  5/52کشیورز  و هم دامدار  و 

کوع سبک کشیورز ،  در مورددرصد آکین عدم میلای  زمین کشیورز  را اظهیر داشاند. بیلیوه،  5/9کشتیورز  و 

. در ندیجویممایکیزه بهره  هی شیوهدرصد از  2/39سنای و  هی شیوهبیین داشاند که از  دهندگینذیسخدرصد  8/61

  زمین کشیورز  ذیسگوویین، وسی  زمین کشیورز  در اخاییر کشیورزان در سه سطح کم )کمار از ارتبیط بی وسی

درصد  5/36شتدکد، که از این میین   بنددستاههاایر(  51هاایر( و زیید )بیش از  51تی  1هاایر(، ماوستط )بین  1

 51تی  1درصد آکین بین  8/35همچنین، هاایر زمین در اخاییر داشاند.  51در تحقیق، بیش از  کنندهشرک کشیورزان 

هاایر زمین در اخاییر داشتتاند. در خصتتوص آگیهی از دلیل اصتتلی  1درصتتد آکین کمار از  6/28هاایر زمین و 

عدم »درصد آکین دلیل اصلی خشاسیلی را  3/65خشاسیلی از منظر کشیورزان، عوامل مایدد ذکر شد که از این میین، 

بی توجه به ستطح آگیهی کشتتیورزان از اکواع ظهور خشتتاستتیلی که عمومیً کیز به ظهور  ذکر کردکد، که« بیرش بیران

. در کنیر خشاسیلی اقلیمی، خشاسیلی بیشدیمدرصد اظهیر داشاند سیزگیر  5/67خشتاسیلی اقلیمی )یی بیرشی( بی 

 درصد قرار دارد. 9/21منیبع آبی )ایه، اشمه، قنیت، و...( کیز بی 

 

  شناختی جمعیترهای وضعیت متغی -4جدول 

 متغیر جمعیت

 شناختی
 درصد فراوانی زیربخش

 متغیر جمعیت

 شناختی
 درصد فراوانی زیربخش

 جنسی 
 مرد

 تحصیلیت

 سوادیب
 کهض  سوادآموز  زن

 وضیی  تأهل

 ابادایی مجرد
 راهنمییی ماأهل
 دبیرساین مطلقه

 سن
 دیپلم سیل 31تی  58
 پلمیدفوق سیل 51تی  35
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 متغیر جمعیت

 شناختی
 درصد فراوانی زیربخش

 متغیر جمعیت

 شناختی
 درصد فراوانی زیربخش

 لیسیکس سیل 11تی  55
 سیل 61تی  15

منبع اصلی 

 مییش 

 کشیورز 
 دامدار  سیل به بیلی 61

تیداد اعضی  

 خیکوار

 کفر 3کمار از 
ترکیبی 

 )کشیورز /دامدار (


 آزاد کفر 6تی  5
کوع سبک  کفر 51تی  7

 کشیورز 

 سنای هی شیوه
 مایکیزه هی شیوه کفر 51بیش از 

میلک زمین 

 کشیورز 

 بلی

دلیل اصلی 

 خشاسیلی در

 روسای

 بیرش بیران

 خیر
احداث کاردن بند خیکی 

سیلیب  داشانکوهبرا  

 فصلی



وسی  زمین 

 کشیورز 

 عمیق حفرشده  هیایه هاایر 1کمار از 

 هاایر 51تی  1بین 
اسافیده کیدرس  از منیبع 

 آبی زیرزمینی


 هاایر 51بیش از 
سیخ  دس    هیگلگیکه

 اکسین


آگیهی از اکواع 

ظهور 

خشاسیلی در 

 منطقه

 داکمیکم خشاسیلی اقلیمی
 هیاکسیناعمیل بد می  خشاسیلی کشیورز 
 آب و هوا و آلودگی آن خشاسیلی منیبع آبی

 خشاسیلی اقاصید 
 توجهی مسئولینبی
 هیرویب بردار بهره

 کش  زیید زعفران
 

( 3( محیطی، 2( عوامل اکسیکی، 5اهیر سؤال در سطوم « خشاسیلی ۀآگیهی از علل ایجیدکنند»در ارتبیط بی ماغیر 

(، 1ظهور و رخداد خشاسیلی از کشیورزان ذرسیده شد که در جدول شمیره ) هی گیم( مراحل و 5سو  مدیریای و 

ر در تحقیق، د کنندهشرک ، میزان آگیهی کشیورزان دهدیمدر کمودار زیر کشین  هیییفاهکشین داده شده اس . انیکاه 

روسای شدید  ( قرار دارد. بدین مینی که، اگراه خشتاستیلی در3تمیمی ستطوم کمار از ستطح ماوستط مییکوین )=

 دار بربهرهخشاسیلی میکند  ۀ، امی میزان آگیهی کشیورزان در سطوم مگالت اعم از عوامل اکسیکی ایجیدکنندبیشدیم

؛ عوامل محیطی 36/2بیش از حد منیبع آبی، از بین بردن ذوشش گییهی، تغییر کیربر  اراضی و غیره در سطح مییکوین 
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زیرزمینی، کیهش بیرش و غیره در سطح مییکوین  هی آبمی، کیهش سطح خشتاسیلی از قبیل افزایش د ۀایجیدکنند

عیملی که کشیورزان بدان اشیره داشاند تنهی مسیئل آبی بوده اس  که در اینجی هم بیلیترین مییکوین  ترینرایجکه  62/2

لی به عوامل مدیران و مسئولین دول  مح یتوجهیبرا به خود اخاصتیص داده اس ؛ عوامل سو  مدیریای همچون 

مقیبله بی خشتتاستتیلی، عدم تگصتتیص بودجه برا  مقیبله بی   هیطرمخشتتاستتیلی، عدم فوری  در  ۀایجیدکنند

میزان سطح آگیهی کشیورزان کسب  به ابیید آن  نیترنییذیکه در اینجی کیز  29/2خشاسیلی، و غیره در سطح مییکوین 

ظهور و رخداد خشاسیلی میکند زودتر شروع شدن فصول خشک، از دس  دادن  هی گیم؛ مراحل و دهدیمرا کشین 

، افزایش مدت زمین یفصتتل ریغکیمنظم و   هیبیرشمداوم،  طوربهجو    هیزشیررطوب  خیک، کیهش مییکوین 

د  که ، کشیورزان تنهی موارشودیمقرار دارد. انیکاه مشیهده  12/2خشتاسیلی در منطقه، و غیره در سطح مییکوین 

را ادراک و آگیهی دارکد؛ اگراه خشاسیلی زوایی  دیور  کیز دارد. در مجموع کیز،  شودیممربوط به موضوعیت آبی 

خشاسیلی در منطقه در سطح  ۀدر بید آگیهی کشیورزان در خصوص ذدید ذییر اکطبیقمیزان ظرفی  روییرویی و 

 (، برآورد گردید.3و کمار از حد ماوسط مییکوین )= 51/2
 

 خشکسالی از منظر کشاورزان ۀمقادیر میانگین ظرفیت آگاهی از علل ایجادکنند -5جدول 

 مقدار میانگین عامل

 خشاسیلی  جیدکنندهیاعوامل اکسیکی 
 خشاسیلی  جیدکنندهیاعوامل محیطی 

 خشاسیلی  جیدکنندهیاعوامل سو  مدیریای 
 ظهور و رخداد خشاسیلی هی گیممراحل و 

 آگیهی کل
 

در سطح آگیهی، در خصوص آگیهی کشیورزان از کاییج و  ذییر اکطبیقهمچنین در بگش ظرفی  روییرویی و 

، فیزیای و کیلبد ، و اکسیکی سؤالیت به صورت یطیمحس یزذییمدهی  خشتاستیلی در ابیید اقاصید ، اجامیعی، 

 مربوط به این سؤالیت آورده شده اس .  هی ییفاه( 6در جدول ) مصیحبه بیز ذرسیده شد که
 

 پیامدهای خشکسالی در روستا ترینمهم -6جدول 

 درصد فراوانی پیامد عامل درصد فراوانی پیامد عامل

 اجامیعی

 مهیجرت

 اقاصید 

 بیایر 
 کیهش در تولید محصولیت زراعی کپرداخان زکیت
 کیهش سطح درآمد کدادن کیورات

 رکود کشیورز  کمبود کیرو  اکسیکی
 دامدار  عدم اماین کداشان آسییش
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 درصد فراوانی پیامد عامل درصد فراوانی پیامد عامل

به کشیورز  و  عدم توجه

 دامدار 


کیهش محصولیتی از قبیل گندم و 

 اغندر


 یطیمحس یز

 فقر خشای مراتع
 از بین رفان دام کیهش زراع 
 به کشیورز  عدم توجه کم آبی

 گراکی کود و سموم تغییر ذوشش گییهی
 ایه آبی هی حلقهکیهش در وسی   گرد و خیک

 کیهش محصولیت

 اکسیکی

 تأثیر رو  روان مردم
 تغییر شغل هیدامتضییت 

 اسار  و فشیر رواکی کشیورزان کبود کشیورز  دیم
فیزیای و 

 کیلبد 

 تگریب منیبع
 هی میریبافزایش اکواع 

 آب هیرویبمصرف 
 

آخرین ستؤال که در بگش سطح آگیهی کشیورزان در ابیید مگالت خشاسیلی ذرسیده شد، مربوط به ابزارهی و 

. این سؤال به صورت مورد  کنندیممنیبیی است  که کستب  به وقوع خشاسیلی، اخبیر و اطلیعیت لیزم را کسب 

 مربوط به آن آورده شده اس . هی ییفاه(، 7ذرسیده شد که در جدول )
 

 خشکسالی مورد درابزارها و منابع  مورداستفاده کشاورزان جهت آگاهی از اخبار و اطلاعات  -7ل جدو

 درصد فراوانی ابزار و منابع

 رسمی  هیرسیکه
 غیررسمی  هیرسیکه

 اینارک  )وبسیی (
 گیشاوین

 تجربه شگصی
 سییر

 

رسمی از قبیل تلویزیون، رادیو، و یی روزکیمه جه  آگیهی   هیرسیکهدرصد کشیورزان از  6/71، هیییفاهمطیبق بی 

 8/15ن شگصی خود به میزا ۀ. در کنیر آن، ماای بودن بر تجربکنندیمخشاسیلی اسافیده  ۀاز اخبیر و اطلیعیت دربیر

 . هراند، گسارشکنندیمذییمدهی  آن اسافیده درصتد دومین منبیی است  که در ارتبیط بی آگیهی از خشتاسیلی و 

به  بی توجهدرصتد دیور منبیی اس  که کشیورزان  21مجیز  کیز به میزان  هی شتباهغیررستمی میکند   هیرستیکه

درصد در مراتب  5/55گیشاوین کیز به میزان  ۀ. تایه بر تجربندیجویمگستارش و دستارسی در روسای، از آن بهره 
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مورد   هیبگش ریزدر دو ستطح دیور یینی تواکییی و اقدام، مقیدیر مییکوین مربوط به هر سطح بی بید  قرار دارد. 

ر د ذییر اکطبیقتحقیق، ظرفی  روییرویی و  هی ییفاه(، آورده شتده اس . مطیبق بی 9( و )8ستؤال آن در جداول )

. این میزان ظرفی  بیشتتدیم(، 3از حد ماوستتط مییکوین )= ترنییذیستتطح تواکییی، در ارتبیط بی ابیید ظرفی  تواکییی 

، ظرفی  تواکییی در بید آمیدگی در مقیبله خشاسیلی برابر بی 27/2تواکییی در بید ذیشتویر  از خشتاستیلی برابر بی 

ظرفی  . در مجموع کیز، میزان بیشدیم 56/2؛ و ظرفی  تواکییی در بید مواجهه در مقیبله بی خشاسیلی برابر بی 59/2

که سطح کلی  بیشدیم 22/2در سطح تواکییی کل کشیورزان در مقیبله بی خشاسیلی برابر بی  ذییر اکطبیقروییرویی و 

رزان در برابر که زکدگی کشیو سیزدمیاز حد ماوسط مییکوین اس . این مقیدیر مییکوین، این کااه را ماوجه  ترنییذیکیز 

و میزان ظرفی  روییرویی آکین در سطح تواکییی و ابییدش  شدهتیتضیمیزان  ماوالی در روسای تی اه هی سیلیخشک

 .بیشدیمبسییر ذییین 
 

 پذیریانطباقمقادیر میانگین سطح توانایی در چارچوب ظرفیت رویارویی و  -8جدول 

 مقدار میانگین عامل

 ذیشویر 
 آمیدگی
 مواجهه
 تواکییی

 

(، ظرفی  روییرویی در بید اقدام در 9همین وضیی  در بید اقدام کشیورزان کیز حیکم اس ، انیکاه در جدول )

جه  مقیبله بی  ا غیر ستتیزه؛ و در قیلب اقدامیت 58/2جه  مقیبله بی خشتتاستتیلی برابر بی   استتیزهقیلب اقدامیت 

؛ و ظرفی  روییرویی و 62/5له بی خشاسیلی برابر بی ؛ و در بید کهید  ت ارتبیطی جه  مقیب97/5خشاسیلی برابر بی 

، گزارش گردید. آمیر از 99/5در گیم دوم یینی اقدامیت اکجیم شتتده در مقیبله بی خشتتاستتیلی برابر بی   ریذیاکطبیق

آگیهی،  هی یمگبی خشاسیلی در بلندمدت در  ذییر اکطبیقعمیقی در ظرفی  روییرویی و  ۀوضیی  بغرکج و شانند

 .دهدیمییی و اقدام را کشین تواک
 

 پذیریانطباقمقادیر میانگین ابعاد سطح اقدام در چارچوب ظرفیت رویارویی و  -1جدول 

 مقدار میانگین عامل

  اسیزه
 ا غیر سیزه

 کهید  ت ارتبیطی
 اقدام
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کشتین از شترایط کیمطلوب و ضتییت کشیورزان در برابر  ذییر اکطبیقدر ستطوم ظرفی  روییرویی و  هیییفاه

دار بی مق ذییر اکطبیقسطوم ظرفی  روییرویی و  ۀشد(، مییکوین محیسبه51. در جدول )دهدیمخشاسیلی را کشین 

که مییکوین واقیی کظر کل ذیسگوویین در ابیید  دهدیمسنجش شده و کشین  ا کموکهتک  T( در آزمون 3فرضتی )

این اخالیف  111/1. انیکچه ستتطح مینیدار  بیشتتدیم ترنییذیکمار و از حد ماوستتط  3اکییی و اقدام از آگیهی، تو

. همچنین اخالیف از مییکوین حد دیکمییمتأیید  11/1کمار از  یخطیبدرصد در سطح  91مییکوین را در سطح اطمینین 

ح س . بدین مینی که مییکوین جیمیه در هر سه سطمنفی بوده ا ذییر اکطبیقبیلی و ذییین سطوم ظرفی  روییرویی و 

( شتد، و گویی  این مطلب استت  که در کشتتیورزان مورد 3آن کمار از مقدار مورد آزمون )عدد   هیرمجموعهیزو 

 قرار کدارکد. ذییر اکطبیقبررسی در سطح مطلوبی از ظرفی  روییرویی و 
 

 اینمونهتک  Tدر آزمون  پذیریانطباقبررسی وضعیت کشاورزان در سطوح ظرفیت رویارویی و  -91جدول 

 میانگین Tآماره  ابعاد
انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

 هامیانگینمقایسه 

 حد بالا حد پایین

 آگیهی
 تواکییی
 اقدام

 

یهی، تواکییی، )آگ ذییر اکطبیقدر ارتبیط بی سطوم ظرفی  روییرویی و « تحصیلیت»میین ماغیر  ۀ(، رابط55جدول )

،. هدف از اکجیم آزمون شودیمکشین داده شده اس . انیکچه که مشیهده ( ANOVAتحلیل وارییکس )اقدام( در آزمون 

 ذییر کطبیقادر سطوم ظرفی  روییرویی و   انهیزمآکوا این اس  که ییف  شود ماغیر تحصیلیت به عنوان یک ماغیر 

(، جز در بید 55جدول ) هی ییفاه. مطیبق بی بیشندیممافیوتی به لحیظ ادراکی  نییکویمو دارا  مقیدیر  بیشدیماثرگیار 

، در سییر ماغیرهی، یینی ظرفی  آگیهی بی 11/1، و بیلیتر از سطح 178/1ظرفی  اقدام بی سطح مینیدار   ا غیر سیزه

؛ 119/1؛ ظرفی  آمیدگی بی ستتطح مینیدار  125/1؛ ظرفی  ذیشتتویر  بی ستتطح مینیدار  151/1ستتطح مینیدار  

بی سطح مینیدار    اسیزه؛ ظرفی  112/1؛ ظرفی  تواکییی بی سطح مینیدار  111/1ر  ظرفی  مواجهه بی سطح مینیدا

؛  تفیوت 111/1؛ و ظرفی  اقدام بی ستتطح مینیدار  111/1؛ ظرفی  کهید  تتتت ارتبیطی بی ستتطح مینیدار  113/1

 وجود دارد. ذییر اکطبیقمینیدار  میین سطوم مگالت تحصیلی بی سطوم ظرفی  روییرویی و 
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نتایج آزمون تحلیل واریانس در رابطه میان متغیر تحصیلات و سطوح ظرفیت رویارویی و  -99جدول 

 پذیریانطباق

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig  عامل

 آگیهی

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

 ذیشویر 

 گروهیبین 
 درون گروهی
 مجموع

 آمیدگی

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

 مواجهه

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

 تواکییی

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

  اسیزه

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

 ا غیر سیزه

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

کهید  ت 

 ارتبیطی

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

 اقدام

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع
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 61تی  15سیل؛  11تی  55سیل؛  51تی  35سیل؛  31تی  58در سطوم « سن»میین ماغیر  ۀ(، به بررسی رابط52جدول )

ل )آگیهی، تواکییی، اقدام(  بیاسافیده از آزمون  تحلی ذییر اکطبیقسیل به بیلی؛ بی  سطوم ظرفی  روییرویی و  61سیل و 

 ( ذرداخاه شده اس .ANOVAوارییکس )
 

 ذیریپانطباقنتایج آزمون تحلیل واریانس در رابطه میان متغیر سن و سطوح ظرفیت رویارویی و  -99جدول 

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig  عامل

 آگیهی

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

 ذیشویر 

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

 آمیدگی

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

 مواجهه

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

 تواکییی

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

  اسیزه

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

 ا غیر سیزه

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

کهید  ت 

 ارتبیطی

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع

 اقدام

 بین گروهی
 درون گروهی
 مجموع
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، و بیلیتر از سطح 198/1ظرفی  اقدام بی سطح مینیدار   ا غیر سیزه(، جز در بید 52جدول ) هی ییفاهمطیبق بی 

؛ 119/1؛ ظرفی  ذیشویر  بی سطح مینیدار  115/1، در سییر ماغیرهی، یینی ظرفی  آگیهی بی سطح مینیدار  11/1

؛ ظرفی  تواکییی بی سطح مینیدار  152/1؛ ظرفی  مواجهه بی سطح مینیدار  115/1ظرفی  آمیدگی بی سطح مینیدار  

؛ و ظرفی  اقدام 116/1؛ ظرفی  کهید  ت ارتبیطی بی سطح مینیدار  111/1بی سطح مینیدار    اسیزه؛ ظرفی  115/1

 ر ذییاکطبیق؛  تفیوت مینیدار  میین سطوم مگالت سنی بی سطوم ظرفی  روییرویی و 112/1بی ستطح مینیدار  

 وجود دارد.

یهی، )آگ ذییر اکطبیقبی سطوم ظرفی  روییرویی و  «وستی  زمین کشتیورز »میین ماغیر  ۀ(، رابط53جدول )

. ماغیر وسی  زمین کشیورز  در سطح تواکییی در بید مواجهه بی در دهدیمتواکییی، اقدام( در آزمون همبساوی کشین 

، در سطح تواکییی ارتبیط مینیدار  یطورکلبه. امی بیشدیممینیدار  563/1و ضریب همبساوی  153/1سطح مینیدار  

و ضریب  115/1بی سطح مینیدار   ا غیر سیزهشیهده کشده اس . در سطح اقدام، وسی  زمین کشیورز  در ابیید م

ارتبیط مینیدار  را  255/1و ضریب همبساوی  118/1و بید کهید  تتت ارتبیطی بی سطح مینیدار   235/1همبساوی 

کشین از ارتبیط  596/1و ضتریب همبساوی  151/1. همچنین در ستطح اقدام کیز بی ستطح مینیدار  دهندیمکشتین 

 مینیدار دارد.
 

 یریپذانطباقظرفیت رویارویی و  گانهسهماتریس همبستگی میان وسعت زمین کشاورزی سطوح  -99جدول 

 یاسازه توانایی مواجهه آمادگی یپیشگیر آگاهی  
غیر 

 ایسازه
 اقدام نهادیـ  ارتباطی

 وسی 
 ضریب ذیرسون
 سطح مینیدار 

 

 و پیشنهادها بندیجمع -5

، افزایش توان کشیورزان در مواجهه و مقیبله بی خشاسیلی و اثرات ذییر اکطبیقروییرویی و  هی اساراتژ هدف 

کین در آ ذییر اکطبیق. ارتقی  ظرفی  روییرویی کشیورزان در کوتیه مدت و ظرفی  بیشدیممگالت  هی حوزهآن در 

در ابیید و علل مگالت مگیطره خشتتاستتیلی اس .  هیآن، ابادا، در گرو آگیهی و داکش محیطی بیشتدیمبلندمدت 

خشتتاستتیلی )عوامل اکستتیکی، ، مییکوین مربوط به آگیهی از علل مگیطره دهدیمتحقیق کیز کشتتین  هی ییفاهانیکاه 

محیطی، ستو  مدیریای و مراحل ظهور خشتاسیلی( در منطقه مورد مطیلیه در سطح ذییینی گزارش شده اس ، که 

مواجهه و اقدام داکس . در حقیق ، آگیهی به  هی گیمکیتواکی کشیورزان در   هینهیزم ترینمهمآن را یای از  توانیم

سبب ترغیب کشیورزان به اقدامیت ذیشویراکه و اصلیحی مانیسب بی میزان  گشمحرک بعنوان یک عیمل اکویزشی و 



 583                           ...                   کشیورزان در برابر یییرویرو  یظرف لیتحل                                            کهم سیل

    
توان و در مقیی  فرد  یی گروهی و یی همایر  بی دول  محلی خواهد شد. لیا کورش به ارتقی  ظرفی  روییرویی 

قیبل اایای لمگالت به یادیور ذیوساه و بی دیدگیهی کلنور و دیی هی گیمکشتیورزان جه  مقیبله بی خشاسیلی در 

که سبب  دبیشیمعینی، آگیهی  ۀاس . کاییج کیز بییکور این اس  که ضیت کشیورزان در حلقه اول این زکجیر حصول

 هی اهییفبید  یینی تواکییی و اقدام گردیده اس . انیکچه  هی حلقهدر  هیآنعملارد کیمطلوب گشاه و بیعس ضیت 

برآورد گردید و گویی  این مطلب اس  که  27/2ی در بید ذیشویر  برابر ، مییکوین ظرفی  تواکییدهدیمتحقیق کشین 

 دیریگیمکمگیطرات میکند خشاسیلی کیز شال  بینیذیشدر کبود برخوردار  از ظرفی  آگیهی، ماییقبیً شنیخای جه  

در  ترسیعویی  که فرد بومی کاواکد اقدامیت منیسب در سطح فرد  شودیم. این عیمل بیعس بیشدیمیی بسییر ضییت 

و کهید  تتتت ارتبیطی، ظرفی  اقدام کیز  ا غیر سیزهو   اسیزهمقیبله بی خشتاسیلی اکجیم دهد. انیکاه حای در بید 

. بدین مینی که از طرف دول  محلی کیز در بحس عنصر کهید  ت دهندیمرا کشین   ترمیوخوضیی   هیییفاهمییکوین 

اثرات آن از سو  کشیورزان ادراک  کمینه سیز در خصتوص مدیری  خشاسیلی و  یتوجهقیبلارتبیطی عملارد 

میین مردم محلی و دول  محلی دارد، که  عدم همیهنویو  عدم سیزگیر . این عملارد کهید  ذییین اشیره به شودیکم

، از بین خیک عیملی مزید بر گسارش و تیمق بیشار خشاسیلی در منطقه خواهد شد و در درازمدت به تگریب کیمل

رفان منیبع آبی زیرزمینی، و حای ممان اس  به تگلیه کلی آبید  و یی حیف آبید  منجر گردد. کاییج مطیلیه حیضر 

 هی گیمروییرویی در  هی اساراتژ (، در این رابطه که 2153(، و اشرف و روترا  )2158مطیلیه آزاد  ) هی ییفاهبی 

و و تأکید بر کقش آگیهی در ارتقی  ظرفی  روییرویی همس بیشندیماز یادیور  اأثرمآگیهی، تواکییی و اقدام ماقیبل و 

( در این راسای اس  که 2151(، و آدمیلی و همایران )2156کاییج مطیلیه لمو  و همایران ) ۀاس . همچنین تأییدکنند

 .  یبدییم  در اجامیعیت بی ظرفی  و دارایی بیلیتر و بیشار، ظرفی  روییرویی در سه گیم ارتقی

 :شودیمبنیبراین ذیشنهید 

  مانوع سیز  اقاصید محلی روسایهی زمینه را برا  کیهش   هیطرمدول  محلی و مرکز  بی حمیی  از

ز بین ا هی زیرسیخ اقدام و ترمیم منیبع و   هینهیگزو افزایش تواکییی کشیورزان برا   ذییر آسیب

 رفاه در مراحل بیزسیز  فراهم کمیید.

  هید بید  یینی تواکییی و اقدام، ذیشن هی گیمآگیهی بر عملارد کشیورزان در  تأثیرگیاربی توجه به کقش

آموزشی و ترویجی، ضمن آگیهی بگشی کشیورزان از رفایرهی   هی برکیمهمسئولین از طریق  شودیم

دگی کشیورزان تلیش ، در ارتقی  آمیهیآنستیزگیر بی خشاسیلی و ارائه راهایرهی  سیده و عملی برا  

 کنند.
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  جیمع دول  محلی مانیسب بی میزان تنش خشاسیلی منطقه و اجرا  اقدامیت  ریز برکیمهلزوم توجه و

عملییتی در زمینه منیبع آبی و کشیورز  زودبیزده که اسافیده از تجیرب سییر کشورهی کظیر کشورهی  

 آفریقییی در این زمینه بسییر حیئز اهمی  اس .

 از طریق  اکددورمیکدهو مجریین  تصتتتمیم گیرانیرک  مردم محلی که به دلییل مگالت از تقوی  مشتتت

روسایییین و اخی کظرات  دخیل  دادنگوکیگون از قبیل برگزار  جلسیت در خود روسایهی و   هیبرکیمه

 آکین در موضوع خشاسیلی که زمینه مدیری  مطلوب آن را  فراهم کمییند. 
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